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Finalitzen part
de les obres
de millora del
nucli de Torà
L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha finalitzat les obres
de pavimentació de diferents
carrers del nucli antic del municipi de Torà, a la Segarra.
L’obra l’ha executat el Grupo
Tecno-Conrad, SL, per un import de 101.812,52 € finançat per l’INCASÒL, mitjançant
les aportacions del conveni de
transferències amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya,
i per l’Ajuntament de Torà. La
rehabilitació s’ha centrat en els
carrers d’Orfrera, Sant Sebastià
i part dels carrers Cap i Baix, al
centre històric del municipi.

Comencen les
excavacions al
poblat ibèric
del Gebut,
situat a Soses
El Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida (UdL) ha
iniciat aquesta setmana les
primeres excavacions arqueològiques al poblat ibèric del Gebut, al terme municipal de Soses. Un equip
de 25 persones, amb estudiants d’arreu de l’Estat
espanyol, Portugal i Grècia,
treballarà fins el proper dia
4 d’agost per intentar delimitar el perímetre del jaciment i cercar la muralla
que l’envoltava.

Rosselló ofereix
un servei de
bibliopiscina per a
tots els públics
Les piscines municipals de Rosselló tornen a comptar, un estiu més, amb el servei de bibliopiscines. Aquesta iniciativa,
fortament arrelada a la població, permet acostar la lectura a
tots els públics, en un ambient
distès i relaxant. En fan ús més
de 30 usuaris al dia i sobretot
en gaudeixen infants, que ja de
ben petits adquireixen el gust
per la lectura després d’un refrescant bany. El servei compta
amb una selecció de llibres per
a tots els públics que es van renovant periòdicament

Posen en marxa els motors
de la planta VAG de Juneda,
que tractarà purins a l’agost
És la segona planta de tractament que reobre
després de la retallada de les primes del 2014
De les 6 plantes que hi ha
a Catalunya, tot apunta
que només podrà reobrir
aquesta i la de Miralcamp,
que ho va fer el setembre
passat.
Juneda
ACN
Des del passat dilluns els responsables de la planta de purins
VAG de Juneda (Garrigues) estan
posant en marxa de manera progressiva els motors de la instal·lació per tal que a principis d’agost
puguin començar a tractar de nou
purins. Ho faran tres anys i mig
després del tancament forçat de
la planta a causa de les retallades
de les primes que oferia el ministeri d’Indústria a la cogeneració
d’energia. El president de l’associació Gestió Agroramadera de
Ponent (GAP), Eduard Cau, es va
mostrar satisfet per la reobertura
i va assegurar que de les 6 plantes
que hi ha a Catalunya, tot apunta que només podrà reobrir la
de Miralcamp (Pla d’Urgell), que
ja ho va fer el passat setembre, i
aquesta. Les altres 3 no compleixen la norma de tenir menys de
15 anys d’antiguitat i una quarta
‘’està en molt mal estat’’.
Els sis motors de la planta VAG
de Juneda estan tornant a arrencar progressivament després
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d’estar aturats els darrers tres
anys i mig. Eduard Cau va explicar
que gràcies a la ‘’bona conservació i el manteniment’’ que s’ha fet
de la instal·lació durant tot aquest
temps, la reobertura es pot fer en
condicions i a l’agost podran tornar a tractar purins. La planta té
una capacitat per tractar 100.000

metres cúbics de purins, el 25%
dels 400.000 metres cúbics que
generen les granges de porcs dels
160 ramaders que conformen
l’associació GAP. La planta contribuirà així a generar una ‘’situació
d’equilibri’’ a la zona amb l’excedent de purins que s’haurà de
compatibilitzar amb la gestió en

finques.
La reobertura de la planta VAG
ha suposat la contractació de personal de manera que la plantilla
està conformada per 7 treballadors que treballen in situ a les instal·lacions i 13 més que fan gestió
d’oficina i també a l’altra planta de
l’associació, Tracjusa.

El Govern presenta el
Decret de la fertilització
del sòl i de les dejeccions
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Meritxell Serret, i el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, van presentar ahir al sector
el text final del Decret de gestió
de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes, després
de mesos de concertació. L’objectiu de la nova normativa és
assegurar la qualitat dels sòls i
de les aigües subterrànies del

país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i del sector carni català.
Per aconseguir-ho, es preveuen tres grans línies d’actuació: la millora en origen en la
gestió de les dejeccions de les
explotacions ramaderes; la innovació i millora en les aplicacions als sòls i el control i seguiment d’aquestes aplicacions.
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